PLÁN ROZVOJE SPORTU
OBCE BOLEŠINY
NA OBDOBÍ LET 2021 - 2026

Plán rozvoje sportu obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.9.2021,
usnesením č. 16.

Září 2021
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1. ÚVOD

Od 1. července 2018 mají obce povinnost v samostatné působnosti zhotovit pro své
území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění v souladu s § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Schválení plánu rozvoje sportu je základní podmínkou pro možnost žádat o dotace z
MŠMT resp. dotačních programů Národní sportovní agentury.
Plán rozvoje sportu naší obce obsahuje základní zásady, kterými se musí obec při
činnosti v oblasti sportu řídit. Vymezuje základní potřeby obce v této oblasti. Cílem
plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob
financování podpory sportu v obci. Zejména se jedná o podporu z rozpočtu obce,
stanovení priorit pro projekty zaměřené na podporu sportu, zajištění dostupnosti
sportovních zařízení a osvětu v oblasti zdravotní prospěšnost sportu pro všechny
obyvatele obce.
Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či
doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce.

2. ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecné sportovní činnosti – veškeré formy tělesné aktivity, které jsou
provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení
fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích
na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny – zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové
aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a
hodnotami je pohybové využití, organizované i neorganizované aktivity, zábava,
sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – pohybové aktivity v rámci školní výuky
(výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní
organizované aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale
zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo
jiná aktivita sportovního charakteru.
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3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle ustanovení § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů, obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
• zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
• zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
• zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních
zařízení a poskytují je pro sportovní činnosti občanů,
• kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
• zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
• obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v
obci a zajišťuje jeho provádění.
Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic.
Obce se spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů
ve prospěch obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených
veřejných zdrojů. Obec tak v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje
v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro
rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování
ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání, dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4. OBEC BOLEŠINY
Obec Bolešiny se nachází v jihovýchodní části Plzeňského kraje, v okrese Klatovy.
Spadá do území správního obvodu obce s rozšířenou působností města Klatovy.
Tabulka č. 1 - Základní údaje k 1.1.2021
Obec

Počet obyvatel Rozloha (ha)

Bolešiny

776

1 565,8

Počet
obce

částí Nadmořská
výška (průměr)
6
422

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Bolešiny se nachází 6 km od okresního města Klatovy v kotlině - strukturně tektonické
sníženině v povodí Točnického potoka při komunikaci ve směru Klatovy - Plánice.
Bolešiny ohraničují vrchy Vápeničky, Vápenice (Zámkovská hora), Hájek, Na Vrších,
Hůrka, Trhovky a Kozí zadek. Největším bodem správního obvodu je kopec Na Vrších
s nadmořskou výškou 496 m.
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Obrázek č. 1 – Správní území obce

Zdroj: mapy.cz

Obec spravuje 6 místních částí – Bolešiny, Domažličky, Kroměždice, Pečetín, Újezdec
u Měcholup a Slavošovice u Klatov. Bolešiny se rozkládají v průměrné výšce
422 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 1565 ha.
Administrativní hranice obce navazují na obce Myslovice, Obytce, Ostřetice a Předslav
a města Klatovy a Plánice.
Tabulka č. 2 – Části obce, jejich rozloha a vzdálenost do Klatov
Část obce
Celková rozloha (ha)
Vzdálenost do Klatov (km)
Bolešiny
531,4
6
Domažličky
124,0
9
Kroměždice
218,5
9
Pečetín
356,4
11
Slavošovice u Klatov
189,4
4
Újezdec u Měcholup
146,1
7
Zdroj: ČSÚ (Rozloha je pro přehlednost zaokrouhlena na 1 desetinné místo); mapy.cz

Správní území obce Bolešiny leží v nadmořské výšce od 395 do 620 m v oblasti
středočeského plutonu, což je rozsáhlé geologické území s rozlohou přes 3000 km2
nacházející se na jih od Prahy mezi Říčany, Příbramí, Klatovy, Táborem a Voticemi a
zahrnující kyselé až ultrabazické plutonity, přičemž převládající horninou je granodiorit.
Vzhledem k celkovému charakteru funkčního využití ploch sledované oblasti má
struktura zdejší ekonomické základny z velké části zemědělský charakter. Zemědělská
výroba, především její intenzita, má zcela zásadní vliv na stávající i budoucí funkční
využití převážné většiny území.
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Území obce se nachází v ochranném pásmu III. stupně vodárenského toku Úhlava
(zdroj pitné vody pro Plzeňskou aglomeraci) a relativně malou částí na území obce
zasahuje Přírodní park Plánický hřeben (část k.ú. Kroměždice). Z významnějších
přírodních útvarů lze jmenovat Zámkovskou horu, která byla v roce 1999
zaregistrována jako významný krajinný prvek Klatovska. Území se nachází v povodí
Točnického potoka, který je přítokem vodárenského toku Úhlava.

5. SOUČASNÝ STAV
5.1.

Školní sport

Dětství a dospívání jsou klíčovými obdobími, kdy se ve vztahu s biologickým a
psychomotorickým vývojem dětí a mládeže utvářejí a formují i postoje k pohybové
aktivitě.
Pravidelná účast dětí a mládeže k organizované i volnočasové pohybové aktivitě
příznivě ovlivňuje také vztah k pohybovým aktivitám a ke sportu v dospělosti. Většina
pohybových aktivit dětí je realizováno ve školách, proto má pohyb a sport v rámci
školní výuky a ve školních sportovních klubech pro tělesný rozvoj žáků i pro jejich
zdraví mimořádný význam. Nelze však opomenout, že sport má i výchovný a
socializační faktor a že jedná se o účinnou formu prevence sociálně patologických jevů
v chováni dětí a mládeže.

5.2.

Veřejně přístupná sportoviště a zařízení

Veřejně přístupné volnočasové areály jsou velmi důležité pro rozšíření pohybových a
sportovních aktivit obyvatel Umožňují různorodé pohybové aktivity, kterých se mohou
účastnit jednotlivci i skupiny zájemců, umožňují setkávání a podporují soutěživost.
Sportování celých rodin pak děti motivuje nejvíce a příklad rodičů je pro ně nejlepším
impulzem pro rozvoj aktivního způsobu života v dospělosti.
Snahou obce je vytvářet základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových
aktivit, včetně stabilizace sportovního zázemí dle potřeb obyvatel.
Výstavba sportovišť a volnočasových sportovních areálů představuje pro obec
vysokou vstupní investici a zároveň každoroční výdaje na jejich provoz, údržbu
rekonstrukce a obnovu sportovního vybavení.
Ve správním území obce jsou k dispozici tato zařízení:
•

Bolešiny
Fotbalové hřiště
Dětské hřiště
Hřiště u ZŠ a MŠ
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•

Domažličky
Dětské hřiště

•

Kroměždice
Dětské hřiště

•

Slavošovice u Klatov
Dětské hřiště

5.3.

Cyklostezka

V roce 2011 byl zpracován projekt „Vyhledávací studie cyklistické trasy v úseku
Klatovy – Bolešiny – Myslovice – Pečetín – Zbyslav – Újezd u Plánice – Plánice“, který
měkl vytvořit základní projektové předpoklady a určit strategii pro následnou přípravu
a výstavbu konkrétních úseků nových cyklostezek, účelových komunikací či
rekonstrukci stávajících místních komunikací, po nichž je nová cyklistická trasa
navržena.
Na uvedené trase byl na území obce Bolešiny realizován úsek cyklostezky mezi
Slavošovicemi a Bolešinami. Úsek je hojně využívám nejen cyklisty, ale s ohledem na
rovinatý terén je využíván též pro jízdu na kolečkových bruslích.

5.4.

Vycházkové okruhy

Chůze je nejpřirozenějších pohybem člověka. Pravidelnou chůzí lze zařadit snadno
pohyb denního režimu. Má příznivý vliv na psychickou pohodu i zdravotní stav. Dokáže
snížit hodnoty cukrů a tuků v krvi. Vyplavuje endorfiny, a tak se snadno stane
návykovou. Je dobrým odrazovým můstkem k dalším pohybovým aktivitám a
sportovním cílům.
Na území obce jsou v současné době 2 naučné vycházkové stezky, a to Okolím
Bolešin a Okolím Bolešin 2.
Obě trasy vedou lesem a malebnou přírodou s kouzelnými výhledy na nejvyšší vrcholy
Šumavy.
•

Okolím Bolešin
Stezka je dlouhá 2,5 km a volnější chůzí ji lze bez větší námahy projít cca za 1
hodinu.
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Obrázek č. 2 – Okolím Bolešin

•

Okolím Bolešin 2
Stezka je dlouhá 3,5 km a volnější chůzí ji lze projít cca za 1 hodinu.

Obrázek č. 3 – Okolím Bolešin 2

Některé vycházkové trasy vznikají spontánně s tím, jak jsou dokončovány polní či
účelové komunikace. Zajímavý a často využívaný okruh k vycházkám či jízdě na kole
vznikl dostavbou vodohospodářských opatření v Podlešánkách v Bolešinech. Neméně
zajímavý a využívaný vycházkový okruh vznikl po vybudování komunikace K Lomu,
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která dále pokračuje přes katastrální území Myslovice, dále pak k Domažličkám a
odtud ke mlýnu Podhora a zpět do Bolešin.

6. VIZE A PRIORITY
Stanovení vize obce je základním kamenem tohoto dokumentu. Formuluje představu
o budoucí podobě a funkčnosti zázemí pro volnočasové aktivity. Obec Černíkovice
iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje uspokojení potřeb sportu, jako
samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Obec vytvořila občanům prostor k
rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.
6.1. PRIORITY
• Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím a navozením pocitu
bezpečí. Sport je způsob vlivu na chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek,
socializační faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí
a mládeže.
• Sport pro všechny
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové
aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva. Naplňuje myšlenky zdravotního
životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace a
aktivní odpočinek.
• Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Obec dlouhodobě chápe
potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží se stabilizovat/vytvořit
sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva a možností obce.

6.2. POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
•

Priorita 1. - Sport dětí a mládeže
Cíl:

Podnícení zájmu o sport.
Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti
zdravého životního stylu.
Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností
a dovedností v této oblasti, vedoucí k pozitivnímu vlivu na
chování dětí a mládeže.
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Záměry:

•

•

Organizace, iniciace a podpora pořádání sportovních akcí pro
děti a mládež.
Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve
vlastnictví obce.

Priorita 2. - Sport pro všechny
Cíl:

Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního
využití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na
území obce.

Záměry:

Iniciovat pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní komunitní
život. Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na
území obce. Podpora akcí pořádaných spolky na území obce.

Priorita 3. - Sportovní infrastruktura
Cíl:

Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové
volnočasové aktivity a rekreaci, které podporuje aktivní trávení
volného času.

Záměry:

Viz bod 8.2.

7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
Formy podpory lze rozdělit na přímé a nepřímé.
7.1. Přímá finanční podpora
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
• pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí,
• nákup a dovybavení sportovních zařízení,
• modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich
vybavení,
b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce
• z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním
nebo účastí příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,
c) poskytovaná jako dotace v souladu s pravidly poskytování dotací z rozpočtu
obce třetím osobám (spolkům – Sportovní klub, SDH apod.).
7.2. Nepřímá podpora
• údržba stávajících sportovních zařízení a údržba veřejné zeleně v okolí,
• propagace sportovních akcí,
• organizační zajištění sportovních aktivit.
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8. PLÁN INVESTIC DO ROZVOJE SPORTU OBCE NA ROKY 2021 – 2026

8.1.

Přehled finanční podpory k rozvoji sportu

Dotace na sportovní činnosti – sport. klub
Dotace na sportovní činnost – ostatní
(SDH, lampionový průvod apod.)
Revitalizace dětského hřiště Bolešiny
Revitalizace dětského hřiště Slavošovice
Revitalizace dětského hřiště Domažličky
Pravidelná údržba dětských hřišť + revize
Údržba stezek

CELKEM

8.2.

2021
40 000,10 000,-

2022
40 000,10 000,-

2023
40 000,10 000,-

2024
40 000,10 000,-

2025
40 000,10 000,-

2026
40 000,10 000,-

5 000,5 000,-

100 000,50 000,15 000,15 000,5 000,-

100 000,20 000,15 000,5 000,-

15 000,5 000,-

20 000,5 000,-

20 000,5 000,-

60 000,-

235 000,-

190 000,-

70 000,-

75 000,-

75 000,-

Záměry výstavby sportovní infrastruktury
•
•
•
•
•
•
•

Výstavba víceúčelového hřiště v Bolešinech (novostavba)
Revitalizace dětského hřiště Bolešiny (obnova herních prvků)
Revitalizace dětského hřiště Slavošovice (obnova herních prvků)
Revitalizace dětského hřiště Domažličky (obnova herních prvků)
Oprava a údržba, případně obnova herních prvků u ZŠ a MŠ Bolešiny
Opravy a údržba zázemí fotbalového hřiště (např. nahrazení „starých kabin“ mobilní buňkou)
Vybudování workoutového hřiště (např. v lokalitě Podlešánky)
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9. ZÁVĚR
Plán rozvoje sportu obce Bolešiny bude průběžně aktualizován.
Plán rozvoje sportu obce Bolešiny je zveřejněn na webových stránkách obce
www.bolesiny.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.
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